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KS § 86   Dnr  

Information från Försvarsmakten och Rädd-

ningstjänsten Västra Skaraborg 

Sammanfattning av ärendet 

Erik Lindström från Försvarsmakten och Ingegerd Andreasson, Räddnings-
tjänsten Västra Skaraborg, informerar om ett projekt som har pågått mellan 
kommunerna västra Skaraborg och försvarsmakten. Projektet inleddes den 17 
juli 2017 i samband med totalförsvarsdagen på Såtenäs flygflottilj. Tanken med 
projektet har varit att det ska bildas ett krisberedskapsråd för Västra Skaraborg. 

Bakgrunden till att det har tagits ett initiativ att bilda ett krisberedskapsråd 
kommer från det mer osäkra omvärldsläget. Regeringen beslutade även den 5 
december 2015 att totalförsvaret ska utvecklas och cirka en miljard kronor 
kommer tillföras Sveriges kommuner för att arbeta med dessa frågor. 

Utmaningar som finns för kommunerna när det gäller arbetet med totalför-
svarsplanering är bland annat: Hur ska vatten- och elförsörjning skyddas?, hur 
tillses att kommunens fordonsflotta har bränsle? Hur löses personalbemanning 
om kommunens personal även är krigsplacerad? 

Avslutningsvis ges kommunstyrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor till 
Erik Lindström och Ingegerd Andreasson. 

__________ 
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KS § 87   Dnr  

Information om Näringslivsklimatet 

Sammanfattning av ärendet 

Johanna Forslund-Kullander, näringslivschef, informerar om en enkätunder-
sökning som Svenskt Näringsliv har genomfört om företagsklimatet i Vara 
kommun. Enkäten har riktat sig mot företag som har minst en anställd person. 
Enkäten har skickats ut till 200 företag och den har besvarats av 98 företag. 
Det övergripande omdömet om företagsklimatet är att det är bra men det har 
sjunkit något jämfört med tidigare år. De områden som företagen tycker att 
kommunens ska prioritera mest är: bygga fler bostäder, ökad samverkan mellan 
skola och näringsliv, snabbare handläggningstider och anpassa utbildningar ef-
ter företagens kompetensbehov. 

Johanna Forslund-Kullander beskriver även för kommunstyrelsen hur hon 
önskar att kommunen ska arbeta gentemot företagen i kommunen. Det är vik-
tigt att kommunen stöttar företagen på flera sätt. Det kan handla om att hjälpa 
företag med allmänna frågor men även att arbeta strategiskt så att företagen ut-
vecklas. För att företagsklimatet ska förbättras i kommun är det även viktigt att 
alla anställd i kommunen hjälper till att bära företagsklimatet. 

Avslutningsvis ges kommunstyrelsen möjlighet att ställa frågor till Johanna 
Forslund-Kullander- 

__________ 
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KS § 88   Dnr 215/2016  

Revidering av renhållningstaxan 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att anta förslaget 
till reviderad taxa ”Renhållningsavgifter i Vara kommun”, att gälla från och 
med 2017-10-01.  

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vid budgetarbetet inför år 2018 beslutade kommunstyrelsen att renhållnings-
taxan snarast bör sänkas till självkostnadsnivå och gav förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag på en reviderad taxa (KS 2017-05-24, § 78). 

Tekniska förvaltningen presenterar ett förslag till sänkning av renhållningsav-
gifter för sophämtning, medan avgifter för slamhämtning behålls oförändrade  

Förslag på ändringar i ”Renhållningsavgifter” 

Taxesänkning  

En avgiftssänkning föreslås för hushållsavfall, dock fördelat olika på avgiftsty-
perna för att taxan ska följa kommunens ramavtalspriser. Vid denna sänkning 
förväntas resultatet för avfallskollektivet vara nära noll år 2018. Slamhämt-
ningsavgiften bör dock vara oförändrad, pga. att den regleras med index och 
kommer höjas då indexhöjningen överstiger 2 %. 

Förvaltningen föreslår att en sänkning av renhållningsavgiften görs från och 
med den 1 oktober 2017. Beslut i kommunfullmäktige kan fattas tidigast den 
25 september 2017, och vinner laga kraft tre veckor efter justerat protokoll, 
varför debitering kan ske tidigast i slutet på oktober. 

Fakturering 

Taxan är onödigt detaljerad i hur fakturering ska ske. Förslagsvis så stryks vilka 
förfallodagar som ska hållas. 

Grovavfall - asbest  

Vid lämning av grovavfall på återvinningscentralen i Vara föreslås en begräns-
ning i mängden asbest som kan lämnas. Idag anger taxan en begränsning om 1 
m3 per gång utan kostnad, vilket är stora mängder asbest som hushåll får 
lämna. Det är dyrt att behandla asbest. Begränsningen föreslås vara maximalt 
10 kg, och därefter en avgift om 1,30 kr/kg för destruktion av asbest. 
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Grovavfall – antal besök per år 

Idag finns en begränsning för hushåll om att lämna 1 m3 per gång utan kost-
nad på återvinningscentralen i Vara. Denna regel är svår att tillämpa, och an-
vänds därför i liten utsträckning. Regeln syftar till att hålla ett jämnt flöde av 
besökare på återvinningscentralen. 

I den förstudie som kommunen beställt om en ny återvinningscentral finns 
uppgifter om besöksmönster fördelat per veckordag. Antalet besök per invå-
nare uppskattas baserat på denna besöksmätning till cirka 3,3 besök per år. 

Förvaltningen föreslår att ändra begränsningen till 10 besök per år för hushålls-
avfall, från nuvarande 1 m3 per gång. Syftet är att underlätta tillämpning av fö-
reskriften, och minska risken för att verksamhetsavfall lämnas utan avgift. 

Hushållsavfall med liten mängd avfall, s.k. Miniservice 

Redaktionella ändringar föreslås i avsnittet om Hushållsavfall med liten mängd 
avfall, som kallas Miniservice. Begreppet ”grundavgift” tas bort, då kommunen 
bara tar ut en avgift. 

Delat kärl 

Kommunen har upphandlat hämtning av 140 liters kärl som delade kärl och 
därför bör felskrivningen i taxan (190 liters kärl) ändras till 140 liter.  

Saknade avgiftstyper 

Efter tekniska utskottets behandling av ärendet så har några saknade avgiftsty-
per lagts till i taxan. Dessa tjänster är upphandlade år 2016, men saknas ännu i 
renhållningstaxan. Det gäller hämtning av:  
- 240 liters kärl, hämtning 52 gånger per år 
- 660 liters kärl vid fritidshus, hämtning 11 gånger per år 
- 6, 7 och 8 m3 container, hämtning 26 respektive 52 gånger per år 
- hämtning av förpacknings- och tidningsavfall 
- hämtning av trädgårdsavfall. 

Beslutsunderlag 

- Renhållningsavgifter i Vara kommun, förslag till ny taxa att gälla från 
och med 1 oktober 2017 h-kort 2017.1809 

- Tjänsteskrivelse- Revidering av renhållningstaxan 2018 h-kort 2017.1809 
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-08-28 § 92 

Kommunstyrelsens behandling 

Åke B Lindström, teknisk chef, föredrar ärendet.  
Kommunstyrelsen diskuterar förslaget till ny renhållningstaxa och ges möjlig-
het att ställa frågor.  
__________  
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KS § 89   Dnr 74/2017 

Godkännande av fastighetsregleringsavtal del 

av Vara Aspen 41, Vara 25:1 och Vara 29:1 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fastighetsregleringsavtalet för fastighet-
erna Vara Aspen 41, Vara 25:1 samt Vara 29:1. 

__________  

Sammanfattning av ärendet 

Ett fastighetsregleringsavtal har upprättat mellan Vara kommun och Vara Bo-
städer AB. Enligt avtalet ska cirka 238 kvm av Vara 25:1 och 242 kvm av 
Aspen 41 överföras till bostadsbolagets fastighet Vara 29:1. 90 kvm av bostads-
bolagets fastighet Vara 29:1 ska överföras till Vara kommuns fastighet Vara 
25:1. Ersättning ska utgå med den av kommunfullmäktige fastställda tomtpris-
taxan, för närvarade 150 kr/kvm. Ersättningarna ska betalas kontant så snart 
exakt areal är känd och innan lantmäteriförrättningen avslutas. 

Fastighetsavtalet gäller för kommunens del under förutsättning att kommun-
styrelsen godkänner avtalet och att beslutet vinner laga kraft.    

Beslutsunderlag 

- Fastighetsregleringsavtal Vara Aspen 41, Vara 25:1 samt Vara 29:1 h-
kort 2017.1189 

- Karta h-kort 2017.1810  
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 100 

__________ 
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KS § 90   Dnr 63/2017 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga 

hjälpmedel 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta förslaget till ett treårigt Samarbetsavtal avseende försörjning av 
personliga hjälpmedel med start 1 oktober 2017 

2. Ge socialchefen i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Västra Göta-
landsregionen 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund har på sitt sammanträde den 31 
mars 24 § beslutat rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget 
till ett treårigt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel med 
start den 1 oktober 2017 och att kommunerna ska teckna avtalet med Västra 
Götalandsregionen. 

En remiss har skickats till socialnämnden i Vara kommun för ett yttrande över 
rekommendationen. Socialnämnden i Vara kommun har på sitt sammanträde 
den 17 maj beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till treårigt 
Samarbetsavtal avseende försörjning av personliga hjälpmedel med start 1 ok-
tober 2017. Socialnämnden föreslår även kommunfullmäktige att ge socialche-
fen i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen. 

Med anledning av att det nuvarande avtalet slutar att gälla den 30 september 
2017 kan det anses som lämpligt att Vara kommun tecknar ett nytt samarbets-
avtal med Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 

- Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel h-kort 2017.899 
- Specifikation gällande tjänster inom samarbetsavtalet h-kort 2017.899 
- Specifikation gällande samarbete och styrning inom samarbetsavtalet h-

kort 2017.899 
- Specifikation gällande finansiell samverkan inom samarbetsavtalet h-

kort 2017.899 
- Specifikation gällande IT-stöd inom samarbetsavtalet h-kort 2017.899 
- Protokollsutdrag från kommunalförbundets sammanträde den 31 mars 

h-kort 2017.899  
- Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 17 maj h-kort 

2017.1069 
- Tjänsteskrivelse- Förslag till samarbetsavtal h-kort 2017.1182 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 102 

__________ 
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KS § 91   Dnr 66/2017 

Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar styrelsen för Stiftelsen Torsgårdshallen ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2016.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Torsgårdshallen äger och driver Pentahallen där Vara kommun köper 
timmar för idrottsverksamhet i skolundervisningen. Då kommunen är störste 
stiftare med 66% av kapitalet står stiftelsen under Kommunstyrelsens tillsyn. 
Kommunstyrelsen tar därför årligen ställning i fråga om styrelsens ansvarsfri-
het.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
per 2016-12-31 och av dess finansiella resultat för året. Styrelsen har inte hand-
lat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Villkoren för ansvarsfrihet anses därmed uppfyllda. 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse h-kort 2017.1436 
- Stiftelseurkund h-kort 2017.1436 
- Stadgar för Stiftelsen Torsgårdshallen h-kort 2017.1436 
- Tjänsteskrivelse-Årsredovisning för stiftelsens Torsgårdshallen h-kort 

2017.1594 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott  2017-08-23 § 118 

___________  
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KS § 92   Dnr 193/2016 

Upplösning av stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för följande stiftelser ska stiftelsens tillgångar 
förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så 
nära som möjligt motsvarar detta: 
 

Stiftelsen makarna August Wilssons sjukstiftelse 
Folke Gillis Gustavssons fond för Vidhemsgården 
Folke Gillis Gustavssons fond för park och planteringsfond 
Anna Johanssons stiftelse 
Syskonen Alfred och Ida Larssons donationsfond 
Matilda Larsdotters stiftelse 
Alexander Gustafssons donationsstiftelse 
Alma Svenssons donationsstiftelse 
Anna Anderssons donationsstiftelse 
Hästförsäkringsbolagsstiftelsen 
Anna Linnea Petterssons donation 
John och Mia Johanssons stiftelse  
Klara och Alma Jonssons stiftelse 
S Carlssons donationsstiftelse 
Gustav Albin Johanssons stiftelse 
August Jonssons stiftelse 
 
Efter att respektive stiftelses tillgångar har förbrukats kommer stiftelsen att 
upplösas. 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att annonsera och informera om 
att ovanstående stiftelser ska avslutas genom att dess tillgångar delas ut. Ären-
det om utdelning beslutas av kommunstyrelsen. 
 
__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal av kommunens stiftelser är klara till att använda såväl avkastning som 
kapital. När en stiftelses tillgångar är förbrukade upplöses den, varpå den kan 
avregistreras hos Länsstyrelsen. Därmed är den avslutad i sin helhet.  
 
Tillsynsmyndigheten (Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen) har beviljat tillstånd 
för att förbruka tillgångarna i följande stiftelser: 

Stiftelsen makarna August Wilssons sjukstiftelse 
Folke Gillis Gustavssons fond för Vidhemsgården 
Folke Gillis Gustavssons fond för park och planteringsfond 
Anna Johanssons stiftelse 
Syskonen Alfred och Ida Larssons donationsfond 
Matilda Larsdotters stiftelse 
Alexander Gustafssons donationsstiftelse 
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Alma Svenssons donationsstiftelse 
Anna Anderssons donationsstiftelse 
Hästförsäkringbolagsstiftelsen 
Anna Linnea Petterssons donation 
John och Mia Johanssons stiftelse  
Klara och Alma Jonssons stiftelse 
S Carlssons donationsstiftelse 
Gustav Albin Johanssons stiftelse 
August Jonssons stiftelse 

 
 

Stiftelse Ungefärliga belopp 

Stiftelsen makarna August Wilssons 
sjukstiftelse 

246 027 kr 

Stiftelsen Folke Gillis Gustavssons 
fond för Vidhemsgården 

114 179 kr 

Stiftelsen Folke Gillis Gustavssons 
fond för park och planteringsfond 

76 663 kr 

Anna Johanssons stiftelse 29 357 kr 

Syskonen Alfred och Ida Larssons do-
nationsfond 

10 799 kr 

Matilda Larsdotters stiftelse 8 194 kr 

Alexander Gustafssons donationsstif-
telse 

36 551 kr 

Alma Svenssons donationsstiftelse 72 922 kr  

Anna Anderssons donationsstiftelse 64 079 kr 

Hästförsäkringbolagsstiftelsen 48 284 kr 

Anna Linneas Petterssons donation 557 143 kr 

Stiftelsen John och Mia Johanssons 
stiftelse 

118 053 kr 

Klara och Alma Jonssons stiftelse 20 415 kr 

S Carlssons donationsstiftelse 11 348 kr 

Gustav Albins donationsstiftelse 2 918 kr 

August Jonssons stiftelse 25 128 kr 

Totalt 1 442 060  kr 

 
 
Från respektive stiftelse ska proportionell andel dras av det arvode på 
110 000 kr som ska gå till Ekonomitjänst Carin Lysell AB. Kostnaden för per-
mutation är 0- 8 500 kr som också ska dras av innan utbetalning kan ske. För-
säljning av placeringar kommer att ske, vilket också kommer att påverka utbe-
talningsbart belopp.  

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse- Upplösning av stiftelser h-kort 2017.1593 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 § 119 

__________ 
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KS § 93   Dnr 87/2017 

Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. ta ut en ersättning för kostnader vid tillfällig dödsboförvaltning enligt 

ärvdabalken och åtgärder enligt begravningslagen samt att: 

2. Fastställa taxan till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme exklu-

sive moms vid tillfällig dödsboförvaltning enligt ärvdabalken och åtgär-

der enligt begravningslagen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken skall social-
nämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna 
gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. Vara kommun har 
rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder. I Vara 
kommun saknas beslut om vilket belopp som ska gälla för sådana kostnader. 
Detta innebär att kommunfullmäktige behöver fatta beslut om taxa. 

När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1§ ärvdabalken dödsbodelägarna ge-

mensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon 

kan ta hand om den dödes egendom så skall dödsfallet anmälas till socialnämn-

den. Socialnämnden skall då fullgöra det som krävs och vad som normalt ålig-

ger dödsbodelägarna att tillfälligt förvalta dödsboet. 

Dödsboförvaltning kan resultera i flera former av beslut som att överlämna 

förvaltning och avveckling till anhöriga, Allmänna arvsfonden, god man eller 

att med fullmakt avveckla dödsboet. Arbetet är ofta tidskrävande. 

Förslagsvis fastställt taxan till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timme ex-

klusive moms. Eftersom avgiften är knuten till prisbasbeloppet justeras den år-

ligen. 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse- h-kort 2017.1592 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 § 120 

____________   
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KS § 94   Dnr 105/2017  

Revidering av kommunstyrelsens delegat-

ionsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen revidera delegationsordningens punkt 6.1, 6.4, 8.6 9.2.1, 
9.2.4 och 9.3.1 enligt nedanstående förslag. 

____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kansliavdelningen i Vara kommun arbetar med ett omfattande revideringsför-
slag av kommunstyrelsens delegationsordning. Syftet med revideringen är att 
det ska bli lättare för delegat och styrelse att förstå hur delegationsordningen 
fungerar.  

På grund av personalförändringar som skett inom Vara kommun måste vissa 
revideringar göras av delegationsordningen innan kansliavdelningens utredning 
är färdig. De personalförändringar som skett är att en mark- och exploaterings-
strateg har rekryterats, kommunens nuvarande tekniska ingenjör har avslutat 
sin anställning och en ny verksamhetsutvecklare har tillträtt.  I det nya förslaget 
till delegationsordning revideras punkt 6.1, 6.4, 8.6, 9.2.1, 9.2.4 och 9.3.1 enligt 
nedan.   

Revideringsförslag 

Delegat till punkt 6.1 och 6.4 är förvaltningsekonom, som även är ersättande 
delegat till punkt 8.6, 9.2.4 och 9.3.1 Dessa delegationer flyttas till mark- och 
exploateringsstrateg (MEX). Teknisk ingenjör är idag delegat till punkt 9.2.1, 
9.2.4 och 9.3.1. Dessa delegationer  flyttas till verksamhetsutvecklare på tek-
niska förvaltningen (VU). 

 

6. Köp/Försäljning av fastigheter 

Nr Delegationsärende Delegat Ersättare An-

mälan 

Anmärkning 

6.1 Försäljning av mark för egnahemsbebyg-
gelse och byggande av flerfamiljshus enligt 
gällande taxa. 

MEX GI 1 Karttekniker handhar tomtkö 

6.4 Rätt att begära fastighetsreglering MEX GI 3  
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8. Yttranden 

Nr Delegationsärende Delegat Ersättare An-

mälan 

Anmärkning 

8.6 Yttrande till lantmäterimyndigheten ang. 
fastighetsbildning där kommunen är sakä-
gare 

GI TC 

MEX 

2  

 

9.2 Arrende, servitut och nyttjanderätt  

Nr Delegationsärende Delegat Ersättare An-

mälan 

Anmärkning 

9.2.1 Träffa avtal om servitut, nyttjanderätt eller 
ledningsrätt samt besluta om ändring eller 
upphävande av sålunda bildad rättighet 

VU GI 

TC 

3 Efter samråd med AU eller TU 

9.2.4 Godkännande av nyttjanderättsavtal, arren-
deavtal jämte andra upplåtelseformer för en 
tid av högst 5 år. 

VU MEX 

GI 

1  

9.3 Lantmäteriförrättningar 

Nr Delegationsärende Delegat Ersättare An-
mälan 

Anmärkning 

9.3.1 Ställföreträdarskap vid fastighetsbildning, 
förrättning enligt fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen och ledningsrättslagen in-
nefattande rätt att: 

a)ansöka om förrättning 

b) vid sammanträdet framställa yrkanden 
och med bindande verkan för kommunen 
göra de medgivande som påkallas av om-
ständigheterna upp till ett belopp av 10 bas-
belopp och ingå överenskommelse i före-
kommande fall 

c) godkänna förrättning i egenskap av mar-
kägare 

 

 

 

a) VU 

b) VU 

 

 

 

c) VU 

 

 

 

a) MEX 

b) TC 

 

 

 

c) MEX 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Beslutsunderlag 

- Reviderad delegationsordning h-kort 2017.1625 
- Tjänsteskrivelse- Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

h-kort 2017.1599 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 § 121 

___________ 
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KS § 95   Dnr 104/2017 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesda-
gar för kommunfullmäktige för 2018. 

Kommunstyrelsen beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2018. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2018 har upprättats enligt nedan: 

 

KSAU  

 

 

KS 

 

KF 

 

Anmärkning 

Ons. 17 jan. (fm)   DiskussionsAU 

Ons. 24 jan. Ons. 7 febr. Mån. 26 febr. KS beslut:   

- Inriktningsbeslut 

Ons. 7 februari (fm)   DiskussionsAU 

Ons. 21 febr. Ons. 7 mars 
 

Mån 26 mars KF beslut: Bokslut 2016 

 

Ons. 7 mars (fm).   DiskAU- bokslutsbered-
ning 

Ons. 28 mars Ons. 11 april Mån. 30 april 
 

KS-budget 

Ons. 11 april (fm).   DiskussionsAU 

Ons. 18 april Ons 2 maj Mån. 28 maj  

 

 

Fre. 27 april   Budgetberedning 

Ons. 2 maj (fm).   DiskAU 

Ons. 9 maj 

 

Ons. 23 maj 

 

Mån. 11 juni KF beslut:  

Budgetramar 2018 

Delår april 2017 

Ons 23 maj (fm)   DiskussionsAU 
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Sammanträdesdagarna är lagda med hänsyn till regionfullmäktiges sammanträ-
desdagar samt avstämda med ekonomichef för att följa tidsplanen i styrproces-
sen 2018. 

Beslutsunderlag 

- Förslag på sammanträdesdagar 2018 h-kort 2017.1627 
- Tjänsteskrivelse- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsut-

skott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 h-kort 
2017.1598 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 § 122 

Kommunstyrelsen behandling 

Yrkande  

Elof Jonsson (C) yrkar att ett konstituerande sammanträde för kommunfull-
mäktige den 15 okt 2018 läggs in i förslaget till sammanträdesdagar för kom-
munfullmäktige. 

Ons. 13 juni  
 

Ons. 20 juni (reserv)  Mån. 27 aug. (reserv)  

Ons. 20 juni (fm)    DiskussionsAU 

Ons. 22 aug. Ons. 5 sept. Mån. 24 sept.  

 

Ons. 5 sept. (fm).   DiskussionsAU  

Ons. 19 sept. Ons. 3 okt. Mån. 29 okt. KF beslut: 

Delår augusti 2017  

Tis. 2 okt.   Uppföljningsberedning 

Ons.  3 okt. (fm)   DiskussionsAU 

  Mån 15 okt Konstituerande kommun-
fullmäktige sammanträde  

Ons. 17 okt. 

 

Ons. 31 okt.  

 

 

Mån. 26 nov. KF beslut: 

Budget 2018, plan 2019-
2021 

 

Ons. 31 okt. (fm)   DiskussionsAU 

Ons. 7 nov. 
 

Ons. 21 nov. Mån. 10 dec.  

 

Ons. 21 nov. (fm)   DiskussionsAU 

Ons. 5 dec. 
 

19 dec. (reserv)   

 12 dec.  Dialogdag 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen  2017-09-06 16 

  Utdragsbestyrkande  

Beslutsgång  

Ordförande Elof Jonsson (C) finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ar-
betsutskottets förslag till beslut samt Elof Jonsson tilläggsyrkande. 

__________ 
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KS § 96   Dnr 54/2017 

Årsredovisning- Samordningsförbundet 

Västra Skaraborg 2016 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbun-
det Västra Skaraborg 2016-01-01-2016-12-31. 

2. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2016. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Den 20 april inkom Samordningsförbundet Västra Skaraborg med en årsredo-
visning för verksamhetsåret 2016 till Vara kommun och hemställer till sina 
medlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.  

Ärendet har remitterats till socialnämnden i Vara kommun för ett yttrande. So-
cialnämnden har inkommit med ett yttrande den 18 maj och nämnden skriver 
att den har tagit del årsredovisningen och har inget att erinra. 

För verksamhetsåret 2016 redovisar Samordningsförbundet ett överskott på 
cirka 1 miljon kronor och detta kan jämföras mot budgeten för samma period 
som förutspådde ett underskott på cirka 1,7 miljoner kronor. Vara kommun 
har tillsammans med kommunerna Essunga, Götene, Lidköping och Skara bi-
dragit med ca 1,8 miljoner kronor i medlemsavgifter i Samordningsförbundet. 

Samordningsförbundets revisorer bedömer att styrelsen har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.  
De tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Mot bakgrund av att Samordningsförbundets revisorer föreslår att styrelsen be-
viljas ansvarsfrihet samt att Socialnämnden i Vara kommun inte har något att 
erinra över årsredovisningen kan det anses som berättigat att Vara kommun 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

- Hemställan om ansvarsfrihet h-kort 2017.835 
- Årsredovisning 2016- Samordningsförbundet Västra Skaraborg h-kort 

2017.835 
- Revisionsberättelse för 2016 samt Granskning av årsredovisning och 

intern kontroll 2016- PWC h-kort 2017.835 
- Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2017-05-17 § 53 
- Tjänsteskrivelse- Årsredovisning- Samordningsförbundet Västra Skara-

borg 2016 h-kort 2017.1591 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 § 124 

__________ 
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KS § 97   Dnr 57/2017 

Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2016 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner Tolkförmedling Västs årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016.  

2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen och dess medlemmar ansvarsfri-
het. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Den 25 april inkom Tolkförmedling Väst med sin årsredovisning för år 2016. 
Tolkförmedling Väst ber sina medlemmar att godkänna årsredovisningen och 
pröva frågan om ansvarsfrihet. 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund vars uppdrag är att tillgodose 
behovet av språktolkning och översättning hos sina medlemmar. Kommunal-
förbundet har 28 stycken medlemmar och Vara kommun är en av dessa. För år 
2016 redovisar Tolkförmedling Väst ett överskott på cirka 2,5 miljoner kronor 
och detta kan jämföras mot budgeten för samma period som förutspått ett 
nollresultat. Det positiva resultatet går bland annat att förklara genom det fak-
tum att antalet beställningar har varit högre än budgeterat. 

Tolkförmedling Västs årsredovisning har skickats till socialnämnden i Vara 
kommun för ett yttrande. I socialnämndens yttrande från den 17 maj skriver 
nämnden att den har tagit del av Tolkförmedling Västs årsredovisning och har 
inget erinra. I en promemoria från revisionsföretaget PWC står det även att de-
ras bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt den 
kommunala redovisningslagen. 

Mot bakgrund av det yttrande som inkommit från socialnämnden i Vara kom-
mun och promemoria som upprättats av PWC kan det anses berättigat att 
kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet samt godkänner Tolk-
förmedling Väst Årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst h-kort 2017.891 
- PM avseende årsredovisning 2016 Kommunalförbundet Tolkför-

medling i Väst från PWC h-kort 2017.891 
- Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-05-17 § 54 
- Protokollsutdrag från Tolkförmedling Väst 2017-04-07 § 275 h-kort 

2017.891 
- Tjänsteskrivelse- Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2016 h-kort 

2017.1590 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 § 125 

___________ 
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KS § 98   Dnr 64/2017 

Dimensionering av gymnasieutbildningar 

läsåret 2017/2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Vara kommun antar förslaget till dimensionering av gymnasieutbildningar för 
läsåret 2017/2018. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  

Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar sina medlemmar 
att anta ett förslag till dimensionering av gymnasieutbildningar för läsåret 
2017/2018. Beslutet är fattat på kommunalförbundet styrelsemöte den 31 mars 
§ 25. Enligt det samverkansavtal som finns för gymnasieutbildningar i Skara-
borg ska kommunalförbundets styrelse rekommendera sina medlemmar om 
eventuella förändringar i dimensioneringen av gymnasieutbildningar.  

Ärendet har remitterats till bildningsnämnden i Vara kommun för ett yttrande. 
Bildningsnämnden har den 16 maj 2017 § 73 förordat att kommunstyrelsen an-
tar förslaget till dimensionering av gymnasieutbildningar. Förslaget överens-
stämmer med bildningsnämndens beslut om antal platser på Lagmansgymna-
siet och övriga antal platser beslutat av respektive kommun.  

Beträffande dimensionering av gymnasieutbildningar för nästa läsår har föl-
jande förändringar av större karaktär rapporterats in till Antagningskansliet: 

- Rudbeckgymnasiet i Tidaholm stoppar antagnings till Vård- och Om-
sorgsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

- Ållebergsgymnasiet i Falköping stoppar antagningen på El- och Energi-
programmet. 

- Katedralskolan i Skara stoppar antagningen till El- och Energiprogram-
met. 

- De la Gardiegymnasiet i Lidköping utökar platser på Ekonomipro-
grammet 120 (90) platser, Estetiska programmet Bild 20 (10) och Estet 
28 (20) platser. 

- Lagmansgymnasiet i Vara utökar platserna på Teknikprogrammet till 24 
(16) platser och Ekonomiprogrammet till 28 (24) platser. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund 31 mars § 
25 h-kort 2017.972 

- Protokollsutdrag från Bildningsnämnden den 16 maj § 73  
- Tjänsteskrivelse- Dimensionering av gymnasieutbildningar läsåret 

2017/2018 h-kort 2017.1589 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 § 126 

__________ 
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KS § 99   Dnr 68/2017 

Översyn av den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Personalutskottet får i uppdrag att göra en översyn av den politiska or-
ganisationen i Vara kommun inför mandatperioden 2019-2022 och 
återkomma med ett förslag på hur denna organisation ska se ut. 

2. I samband med att översynen av den politiska organisationen görs ges 
kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av tjänstemannaorga-
nisationen. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår det i kommunstyrelsens styrfunkt-
ion att övergripande ansvara för den organisatoriska utformningen av den 
kommunala verksamheten. Innan varje ny mandatperiod brukar den politiska 
organisationen ses över. Inför den nuvarande mandatperioden, 2015-2018, fick 
personalutskottet i uppdrag av kommunstyrelsen att ansvara för utredningen. 

Om en politisk översyn ska göras inför nästa mandatperiod, 2019-2022, bör 
den påbörjas snarast för att utvärderingen ska hinnas färdigställas innan nästa 
mandatperiod börjar. 

Då personalutskottet ansvarade för den förra översynen önskar utskottet lyfta 
ärendet till kommunstyrelsen för beslut om eventuellt uppdrag om genomfö-
rande. 

För att spara tid vid eventuellt uppdrag skickas en remiss av den nuvarande po-
litiska organisationen ut till partigrupperna där svaren ska vara kansliavdel-
ningen tillhanda senast 2017-08-31. 

Beslutsunderlag 

- Sammanställning ”Nuvarande politisk organisation 2015-2018” från utrednings-
sekreterare, 2017-05-18 h-kort 2017.1054 

- Organisationsskiss ”Nämndsorganisation i Vara kommun 2015-2018” från kans-
liavdelningen, 2014 h-kort 2017. 1123 

- Protokoll från personal utskottet 2017-05-24 § 32 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Elof Jonsson (C) lämnar följande tilläggsyrkande:  

- I samband med att översynen av den politiska organisationen görs ges 
kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av tjänstemannaorga-
nisationen. 
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Beslutsgång 

Ordförande Elof Jonsson (C) frågar kommunstyrelsen och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag till beslut och Elof Jonsson 
tilläggsyrkande. 

__________ 
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KS § 100 Dnr 110/2017 

Omfördelning av medel till nytt investerings-

projekt ”Vägmärken”  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen omfördelar 300 000 kronor från investeringsprojekt 33174 
Busshållplats Levene till ett nytt investeringsprojekt ”Vägmärken” för genom-
förande av beslutade lokala trafikföreskrifter.  

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på förändrade högsta tillåten has-
tighet för samtliga tätorter i Vara kommun. 

Syftet med hastighetssänkningen är att förbättra trafiksäkerheten för i första 
hand oskyddade trafikanter, samt minska störningar från trafik, exempelvis bul-
ler. 

Ärendet har initierats genom att Tekniska utskottet uppdragit åt Tekniska för-
valtningen ta fram ett fram förslag på hastighetssänkning till 40 km/h. 

Förslaget har tillsänts till polismyndigheten och Trafikverket.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse h-kort 2017.1643 
- Tätortsgränser, h-kort 2017.1644 
- Yttrande från Trafikverket, h-kort 2017.1645 
- Yttrande från polisen, h-kort 2017.1646 
- Lokala trafikföreskrifter 1470 2017:35-68 samt 1470 2017:70-76 
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-08-28 §  87 
__________ 
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KS § 101                                                         Dnr 107/2017 

Felparkeringsavgifter 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för felparkerings-
avgifter i Vara kommun 2018 samt att den ersätter Felparkeringsavgift inom 
Vara kommun år 2017, antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 21. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Transportstyrelsen har kommit med uppdateringar gällande föreskrifter om 
meddelande av parkeringsanmärkningar mm. (TSFS 2016:116). 

Kommunens nu gällande felparkeringsavgifter är utformade i enlighet med 
Transportstyrelsens äldre utgåva (FSFS 2012:115). Från och med 2018-01-01 
måste kommunens dokument vara utformad enligt den nya föreskriften för att 
kommunen ska kunna utfärda giltiga felparkeringsavgifter. 

Ändringarna är uteslutande av redaktionell karaktär, i enlighet med de nya före-
skrifterna. Inga ändringar av beloppen på felparkeringsavgifter är gjorda. 

Avgiftstyper som inte är aktuella för Vara kommun har inte tagits med (bussfil, 
datumparkering), respektive tagits bort (parkeringsavgift/parkeringsskiva). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse h-kort 2017.1621 
- Förslag på taxa för felparkeringsavgifter 2018, h-kort 2017.1621 
- TSFS 2016:116 h-kort 2017.1621 
- Protokoll från tekniska utskottet 2017-08-29 § 90 
__________ 
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KS § 102 

Information från Skaraborgs kommunalför-

bund 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att det pågår ett arbete att ta 
fram ett nytt folkhälsoavtal. Förslaget på ett nytt folkhälsoavtal ska även gå ut 
på remiss till kommunerna inom kommunalförbundet.  

Vad gäller kommunalförbundet kan även nämnas att det pågår en utvärdering 
av kommunalförbundets verksamhet. Utvärderingen ska titta på kommunalför-
bundets roll och funktion. En del av utvärderingen består i att cirka 40 perso-
ner  ska djupintervjuas. Anna Cederqvist har fått i uppdrag att leda utvärde-
ringen tillsammans med antal kommundirektörer från grannkommunerna. Ut-
värderingen ska sedan presenteras den 10 november. 

__________ 
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KS §103 

Kommundirektören informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar att Vara kommun har anställt 
en digitaliseringsstrateg och han heter Jonas Dahlin. Den nya digitaliserings-
strategen kommer bland annat fungera som kontaktperson gentemot Göliska 
IT. Vidare nämner, Anna Cederqvist att hon har varit i Sundvolden i Norge 
och besökt anställda i kommunen som befinner sig på verksamhetsutveckling. 
Stämningen bland de som befann sig i Sundvolden var god men det är viktigt 
att komma ihåg att resan bara är början av kommunens verksamhetsutveckl-
ingsarbete. Anna Cederqvist kan också informera att kommunens lednings-
grupp genomgår ett ledarutvecklingsprogram och på kommunstyrelsens sista 
sammanträde för året så kommer en ny policy för ledning och styrning att pre-
senteras. 
 
__________ 
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KS § 104 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegerings-
beslut. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har genom sin delegeringsordning, antagen av kommunsty-
relsen den 10 april 2015 § 63, överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordfö-
rande och tjänstemän. Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – 
även vidaredelegering – skall anmälas till kommunstyrelsen.  

Nedanstående beslut anmäls:  

 

Utskottens delegeringsbeslut (finns i utskottens protokoll) 

Sammanträde Utskott 

KSAU 2017-05-24 § 92, 93 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU 2017-06-07 § 95-99 101, 103, 
104 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU 2017-06-28 § 112 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU 2017-08-23 § 116,117,122, 
127,132, 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

TU 2017-06-12 § 76-79 Tekniska utskottet 

TU 2017-08-28 § 84-87 Tekniska utskottet 

PU 2017-05-24 § 32-34 Personalutskottet 

Övriga delegeringsbeslut 

 

Punkt  

 

Diarienum-

mer 

Besluts-

datum 

Ärende och beslut Delegat 

   
1. Allmänna ärenden 

 

1.8 2017.1260 2017-06-15 Utseende av personer som har rätt att 
inom respektive ansvarsområde kon-
trasignera avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av kommun-
styrelsen 

 

 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
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  2. Ekonomiska ärenden 

 

2.4  2017.1673 2017-08-18 Avskrivning fordringar, max belopp 
20 000 kr per faktura  
Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 18 538 kr VA-avgifter 

Camilla Verngren 
ekonomichef  

2.4 2017.1749 2017-08-31 Avskrivning fordringar, max belopp 
20 000 kr per faktura 
Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 1956 kr, socialnämndens verk-
samhet 

Camilla Verngren 
ekonomichef 

2.4 2017.1748 2017-08-31 Avskrivning fordringar, max belopp 
20 000 kr per faktura  
Bokföringsmässig avskrivning på to-
talt 49 916 kr, bildningsnämndens 
verksamhet 

Camilla Verngren 
ekonomichef 

2.5 2017.1259 2017-06-15 Utseende av personer som ska ha rätt 
att teckna kommunens bankkonto 
och dess stiftelser, rätt att underteck-
nas momsdeklaration, momsansökan 
och arbetsgivaravgift och motsva-
rande samt öppna kommunens bank-
fack 

Anna Cederqvist 
kommundirektör 

   
  3. Personalärenden 

 

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplacering- RE-chef    
nr. 543-548 

Nina Persson 
HR-chef 
 

3.5 Pärm dele-
gationslista 

 Beslut om löneplacering – övriga nr. 
549-888 

Nina Persson 
HR-chef 

3.5.3 2017.1362 2017-06-30 Beslut om lön och anställningsvillkor 
till personal- övriga tjänster 

Ansvaret för att beslut om lön och 
anställningsvillkor- övriga tjänster vi-
daredelegeras till Christina Malmberg 
2017-07-03-2017-07-21 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
 

   
 7. Planärenden 

 

 

7.2 2017.195 2017-02-06 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg-
lov för nybyggnad av lager på fastig-
heten TRÅVAD 3:82 

Fredrik Nelander  
Kommunstyrelsens  
Ordförande 
 
Anna Cederqvist 
Kommundirektör 
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7.2 2017.1077 2017-05-22 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg-
lov för tillbyggnad av enbostadshus 
med garage på fastigheten SIPPAN 8 

Fredrik Nelander 
Kommunstyrelsens  
Ordförande 
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

7.2  2017.1068 2017-05-22 Sakägaryttrande – Ansökan om bygg-
lov för tillbyggnad av uterum på fas-
tigheten LINGONET 3 

Fredrik Nelander 
Kommunstyrelsens  
Ordförande  
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

7.2 2017.1078 2017-05-22 Medgivande- Ansökan om bygglov 
för ändrad användning från del av 
lada till fritidshus på fastigheten 
ÖNUM 2:22 

Fredrik Nelander  
Kommunstyrelsens  
Ordförande   
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

7.2 2017.1134 2017-05-29 Medgivande- Ansökan om bygglov 
för ändrad användning från del av 
lada till fritidshus på fastigheten 
ÖNUM 22:2 

Fredrik Nelander  
Kommunstyrelsens  
Ordförande 
 
Anna Cederqvist  
Kommundirektör 

   
9. Teknisk verksamhet 

 

9.2.2 2017.1449 Januari-
mars 2017 

Upplåtelse av allmän platsmark mm. 
till annat än trafik 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

9.2.2 2017.1450 April-juni 
2017 

Upplåtelse av allmän platsmark mm. 
till annat än trafik 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

9.3.1 2017.1477 April-juni  
2017 

Lantmäteriförrättningar- ansökta lant-
mäteriförrättningar 

Ing-Gun Odin  
Förvaltningsekonom 

9.4.4 2017.1450 April-juni  Avvikelse från normaltaxa vid upplå-
telse av allmän platsmark 

Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

   
10. Trafikfrågor 

 

10.2 2017.1449 Jan-mars 
2017 

Tillfälliga lokala (trafik-) föreskrifter Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

10.2 2017.1450 April- juni 
2017 

Tillfälliga lokala (trafik-) föreskrifter Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

10.5 2017.1449 Jan-mars 
2017 

Transporttillstånd för bred last Stellan Gedell 
Gatuingenjör 

10.5 2017.1450 April-juni   
2017 

Transporttillstånd för bred last Stellan Gedell 
Gatuingenjör 
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11. Övriga frågor 

11.4 2017.1565 2017-08-16 Utseende av ersättare för förvalt-
ningschefen då delegaten är ledig- 

Näringslivschef Johanna Forslund-
Kullander utses till ersättande förvalt-
ningschef, tillika kommundirektör un-
der perioden 2017-08-21 – 2017-08-
23 

Anna Cederqvist 
Kommundirektör 

11.4 2017.1425 2017-06-29 Utseende av ersättare för förvalt-
ningschefen då delegaten är ledig- 

VA-chef Robert Isberg utses till ersät-
tande förvaltningschef inom tekniska 
förvaltningen under perioden 2017-
07-03 -2017-07-30 

Åke B Lindström 
Teknisk chef 

11.4 2017.1459 2017-07-26 Utseende av ersättare för förvalt-
ningschefen då delegaten är ledig- 

Mathias Hultberg utses till tf. förvalt-
ningschef för miljö och byggnadsför-
valtningen från och med den 3 au-
gusti och till och med den 14 augusti 
2017 

Tünde Petersson  
Förvaltningschef 
 

11.4 2017.1710 2017-06-16 Utseende av ersättare för förvalt-
ningschefen då delegaten är ledig-  

Utredare/Utvecklare Ann-Marie 
Brander utses till ersättande förvalt-
ningschef inom socialförvaltningen 
under perioden 2017-07-17- 2017-08-
13 

Ylva Morén 
Socialchef 

11.4 2017.1179 2016-06-07 Utseende av ersättare för förvalt-
ningschef då delegaten är ledig- 

Utvecklingsledare Åsa Kåryd utses till 
ersättande förvaltningschef inom 
bildningsförvaltningen under 2017-
06-30- 2017-08-11 

Yvonne Kjell 
Bildningschef 

 

__________  
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KS § 105 

Anmälningsärenden 
 

Följande anmälningsärenden meddelas till kommunstyrelsen och läggs därefter 
till handlingarna:  

Sammanträde Ärenderubrik 

KSAU 2017-06-07  § 94 Ändringar i ärendelistan 

KSAU §  105 Sprinten- information 

KSAU §  106 Kommundirektören informerar 

KSAU §  107 Information från kommunalförbundet 

KSAU §  108 Anmälningsärenden 

KSAU §  109 Kurser och konferenser  

KSAU § 110 Diskussionsarbetsutskottet 

KSAU § 111 Övriga frågor 

KSAU 2017-08-23 § 113 Ändringar i ärendelistan 

KSAU § 114 Rätt att delta på sammanträdet 

KSAU § 115 Förfrågan om markköp, del av Vedum 4:21 

KSAU § 123 Remiss- utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

KSAU § 128 Sprinten- information 

KSAU § 129 Anmälningsärenden 

KSAU § 130 Kurser och konferenser 

KSAU § 131  Diskussionsarbetsutskottet 

KSAU § 134 Övriga frågor 

TU 2017-06-12 § 75 Ändring i ärendelistan 

TU § 80 Informationsärenden 

TU § 81 Övriga frågor   

TU 2017-08-28 § 82 Fråga om rätt att delta vid tekniska utskottets samman-
träde 

TU § 83  Ändring i ärendelistan 

TU § 88 Återrapportering om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
Larv  

TU § 89 Arrendeavtal för lastbilsparkering Åselid 

TU § 91 Synpunkter till Trafikverket från tätortsvandringar 
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TU § 93 Diskussion avseende projektbeskrivning för ny återvin-
ningscentral (ÅVC) 

TU § 94 Informationsärenden 

TU § 95 Övriga frågor 

PU 2017-05-24 § 30 Ändringar i ärendelistan 

PU § 31 Lägesrapport från sommarvikarier 2017 

PU § 35 Sammanställning av avslutningsblanketter 

PU § 36 Överläggningar med socialnämndens arbetsutskott 

_________ 
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KS § 106 

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens ärendeflöde 

Egon Frid (V) har en fråga om kommunstyrelsens ärenden. Han önskar att 
kommunstyrelsen ges möjlighet att få diskutera hur kommunens ärendehante-
ring fungerar  Kommunstyrelsen diskuterar även hur ärenden bereds och vilka 
bilagor som bör finns till ett ärende.  

Laddstolpar  

Peter Björk (SD) har en fråga om laddstolpar. Kommunstyrelsen beslöt i febru-
ari 2016 att laddstolpar skulle sättas upp men inget verkar ha hänt med ären-
det?  

Long korsningen 

Peter Björk (SD) har frågor om arbetet med den så kallade Long korsningen. 
Trafikverket har satt upp en fartkamera i korsningen men hur påverkar detta 
arbetet med korsningen? 

Elof Jonsson (C) meddelar att överläggningarna med Trafikverket pågår och 
utgångspunkten är att korsningen ska byggas om.  

_________ 


